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गॅिलिलओकोण होता?
आॉग १६०९. पाडुआ. इटली.

चमचम ा उजळ तार् ◌्यांनी

आ ादलेली ती रा होती. गॅिलिलओ नावाचा एक

शा ा ा घरामाग ा अंगणात गेला. ा ा

हातात त: बनवलेला नवीन टेिल ोप होता.

अनेक िदवस मेहनत घेऊन ानं ाची िभंगं

घासली होती. आता तो टेिल ोप गो ी आहेत

ा ा अनेक पट मो ा क न दाखवत होता.



गॅिलिलओनं टेिल ोप
आकाशाकडे रोखला. ाला िवहंगम
िदसायला लागलं – हे यापूव कोणी कधीच पािहलं
न तं. पहाणार तरी कसं? हे नुस ा
डो ांनी िदसूच शकत नाही. पुढचे काही आठवडे

गॅिलिलओनं आप ा टेिल ोप ारे
गसृ ीची सफर केली. जे िदसलं ते अद्भुत होतं.

चं ावरचे पवताकार उठून िदसत होते. आकाशात ा
धूसर िठकाणी नवीन तारे िदसत होते. बुध
हाभोवतीचे चं िदसत होते.



तरीही गॅिलिलओचे हे शोध ाला
धोकादायक प र थतीत घेऊन गेले. अ ंत धोकादायक!
जे काही िदसलं होतं ाव न िव ा ा क थानी सूय
आहे – पृ ी नाही हे ाला पटलं होतं. १६०९ म े ही
क ना िविच होती. हजारो वषापासून सूय आिण इतर
ह पृ ीभोवती िफरतात अशी लोकांची धारणा होती.
कॅथॉिलक चचही तसंच मानत होतं.

गॅिलिलओ ा काळात चच हे इटलीमधलं
मह ाचं स ाक होतं. चचकडे त:चं इन िझशन
नावाचं ायालय होतं. चच ा िशकवणुकी ा िवरोधात
बोलणार् ◌्या कोणालाही अटक क न खटला चालवायची
परवानगी इ िझशनला होती. चच ा िवरोधात ा
अशा हेरेिट चा छळ क न ांना कधीकधी मा नही
टाकलं जात असे.

गॅिलिलओ ामुळे धमसंकटात
सापडला होता. तो कॅथॉिलक चचला मानणारा
ि न होता. पण ाचे डोळे ाला वेगळंच स
दाखवत होते.

ा स ामुळे ाचं आयु पणाला
लागणार होतं.
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बालपण

१५ फे ुवारी १५६४ रोजी इटलीत ा
िपसा या िठकाणी गॅिलिलओचा ज झाला. ाचं पूण
नाव संगीतातलं एक आवतन होतं. गॅिलिलओ गॅिलली.
मा हा शा ा ा नावात ा पिह ा श ानंच
ओळखला जातो. आप ा नामांिकत नाग रकांना तशा
कारे मान दे ाचा तो इटलीतला घातच होता.
उदाहरणाथ, िच कार मायकेलअंॅजेलो. गॅिलिलओ ा
पु कांवरही ाचं फ गॅिलिलओ असंच नाव आहे.
आजचे एनसाय ोिपिडयादेखील ाला गॅिलिलओ
इतकंच संबोधतात.

िव म शे िपअर मायकेलएंजेलो

छपाईयं ाचा शोध १४५४ म े लागला. ामुळे
ह िल खतांऐवजी पु कांचं छापखा ात मो ा माणावरइतकंच संबोधतात.

रेनासांस या नावानं ओळख ा
जाणार् ◌्या एका सनसनाटी पवात ाचा ज झाला.
सगळीकडे नवीन शोध लागत होते. युरोपम े ते ा
कला आिण िव ान यात िन नूतन कार सु होत
होते. १५६४ म ेच महान इं जी सािह क िव म
शे िपअरचा ज झाला आिण मायकेलएंजेलो मरण
पावला. हे दोघं आिण गॅिलिलओ रेनासांस काळातली
महान म ं णून जगि ात झाली.

ह िल खतांऐवजी पु कांचं छापखा ात मो ा माणावर
उ ादन सु झालं. पु कं सहज उपल झा ामुळे
जा ीत जा माणसं वाचायला लागली.



रेनासांस

ाचीन काळी ीस
आिण रोम या देशांम े कला,
िव ानआिण त ान बहरलं. पण
५०० साली रोमचं सा ा लयाला
गे ानंतर युरोपची गती सव
बाजंूनी खंुटली. या काळाला
इितहासात डाक एजेस या नावानं
ओळखलं जातं.
ानंतर शेकडो वष लोटली आिण

रेनासांसचा काळ सु झाला.

रबथ – पुनज
अशा अथा ा एका च

मायकेलएंजेलो आिण िलओनाड द
िवंची अशांसार ा िच कारांनी या काळात देखणी
िच ं रंगवली, िश ं तयार केली आिण
थाप शा ाचे उ ृ नमुने तयार केले. समु माग
वास कर ा ा जहाजांम े गत तं ानामुळे
दयावद अनवट देशांपयत पोचायला लागले.

अशा अथा ा एका च
श ाव न रेनासांस हा श
आला आहे. १३०० साली ही
सां ृ ितक चळवळ इटलीम े
सु होऊन, युरोपभर पुढे ३०० वष
पसरत गेली. अनेक िवषयातली
िशकवण आिण कला यांनी या
काळात ग डभरारी घेतली.
कलाकार आिण त यांनी या
काळात ाचीन ीस आिण
रोमकडून ेरणा घेतली.

मायकेलएंजेलोनं रंगवलेला डे ड

ि ोफर कोलंबस
अमे रकेत १४९२ साली पोचला. फिडनांड
मॅगेलानबरोबरचे दयावद पृ ी दि णा
घालून १५२२ साली परतले.

मोना िलसा



१६०७ साली गॅिलिलओ ४३ वषाचा
असतानाच काही दयावद जे टाऊनला पोचले
आिण ांनी उ र अमे रकेत पिहली इं जी
वसाहत थापन केली.

आन नदीवर वसलेलं िपसा हे टुमदार गाव
होतं. गॅिलिलओ ा ज ा ा वेळी ितथे असलेलं चच ५००
वष जुनं होतं. िपसा ा वा ूमुळे जगभर नावाजलं जातं,
ती वा ू चचशेजारी उभी िकंवा झुकलेली होती. ती वा ू
णजे िपसाचा कलता मनोरा. तो कधीही पडेल असा

िदसत अस ानं ाला हे नाव िमळालं होतं.

िपसाचा कलता मनोरा



िपसाचा कलता मनोरा

११७६ म े
कामगारांनी
िपसा ा चच ा
मागे एक मनोरा
बांधायला सु वात
केली. दुदवानं तो
मनोरा भुसभुशीत
वाळू ा पायावर
उभा केला होता.
मनोर् ◌्याची उंची
तो पाया पेलू शकत

गॅिलिलओ हे ा ा आईविडलांचं
पिहलं अप होतं. ाचे आईविडल दोघंही
इटलीत ा घरंदाज घरा ातले होते. याचा अथ
ां ाकडे भरपूर संप ी होती असं मा न तं.

गॅिलिलओचे विडल, नसझो संगीतकार णून
खूप प र म करत. ते गात असत, लूट हे तंतुवा
वाजवत असत, गीतं िलिहत असत आिण संगीत
िशकवतही असत.

तो पाया पेलू शकत
न ता. ामुळे
मनोरा बांधून पूण
झाला ते ा तो एका
बाजूला कलायला
लागला. आज िपसा
जगभर या कल ा
मनोर् ◌्यामुळे
िस दआहे.



संगीतकलेब ल नसझोनं पु कंही
िलिहली होती. ा ा पु कांनी ते ा खळबळ
माजली होती. गीतकारांना गीतं िलिहताना ते ा
संगीतरचनांमधले कठोर िनयम पाळावे लागत.
नसझोनं ा िनयमांना आ ान िदलं होतं. ानं

आप ाला ह ा ा प ीतली गीतं रचली होती.

एका िव ान संगीतकारानं ाचं पु क
कािशत हो ापासून रोखायचा य केला.
नसझोनं मा ते कािशत क न घेतलं. स जाणून

घे ासाठी मला िवचारता ये ाची मुभा हवीच..
असं ाचं णणं होतं. लहान ा गॅिलिलओनं ते
ऐकलं. काही वषानंतर तोही असंच धैय दाखवून
बोलणार होता.

लहानपणापासून गॅिलिलओची बु दी

ि िमतीचा िवचार क न एखादं कसं िदसेल
याचा िवचार क न रेखाटनं करायला गॅिलिलओ ा ा
िश कांकडून िशकला. वा वासारखं तंतोतंत िदसेपयत
तो व ूंची आिण िनसग ांची िच ं काढायचा. अनेक
वषानंतर िच कला ाला उपयोगी ठरली.

.

लहानपणापासून गॅिलिलओची बु दी
कुशा होती. ा ा कुतूहलाला सीमाच न ा. यं ं
उघडून ती कशी चालतात हे तपासायचा ाला नाद
होता. इतकंच न े तर यं ांवर चालणारी काही खेळणी
ानं त:च तयार केली होती.

गॅिलिलओ संगीत आिण िच कलेचाही
भो ा होता. तो िदवसातले िक ेक तास ते िशकायचा.
ा ा विडलांनी ाला लूट वाजवायला िशकवली

होती. ते तंतुवा ते ा आज ा िगटार या वा ासारखं
लोकि य होतं. लूट वाजवणं हा छंद गॅिलिलओला
आयु भर पुरला.



गॅिलिलओ आठ वषाचा असताना, ाचं कुटंुब
ोरे ला रहायला गेलं. नसझोला राजदरबारी वादनाचं
ा ा आवडीचं काम िमळालं होतं. गॅिलिलओनं काही

काळ िपसात रा न आपलं ितथलं िश ण पूण केलं आिण
मग तो ोरे ला कुटंुबासोबत रहायला गेला.

ोरे हे सां ृ ितक ा ते ा मह ाचं
शहर होतं. कला, िश ण यांचं ते क होतं. ट ानी या
देशाची ोरे ही राजधानी होती. नसझोची
राजदरबारी तैनात झा ामुळे ा ा कुटंुिबयांची राजा
आिण राजघरा ात ा लोकांबरोबर उठबस होती.

लोरस

ट नी

वया ा अकरा ा वष गॅिलिलओला एका
ि न मठात िश णासाठी पाठवलं. कॅथॉिलक िभ ूंनी
ाला १५०० साली जे िश ण उपल होतं ते सगळं

िशकवलं. गॅिलिलओ ीक आिण लॅिटन भाषा िशकला.

तकशा ाचा ानं अ ास केला.
गंुतागंुती ा सम ा तकशु द िवचार क न नीटसपणे
कशा सोडवाय ा हे ानं िशकून घेतलं.



गॅिलिलओ धमशा ही िशकला.
ानं भािवत होऊन आपणही िभ ू ावं असं
ाला वाटायला लागलं. याची ा ा विडलांना

धा ीच वाटली. थोरला मुलगा या ना ानं
गॅिलिलओनं एक िदवस कुटंुबाचा भार सांभाळणं
अपेि त होतं. एक गरीब िभ ू ते क शकला
नसता. नसझोनं गॅिलिलओला मठातून घरी
आणलं. मग गॅिलिलओ घरी रा न जवळ ा
शाळेत जायला लागला.

वया ा सतरा ा वष गॅिलिलओचं
शालेय िश ण संपलं. ा काळी फार थो ा
मुलांना िव ापीठात िशक ाचं भा ा होत
असे. ीमंत कुटंुबात ा मुलांनाच ते िश ण
परवडत असे. मुलीनंा तर िव ापीठात वेशच

न ता

करण २

ानलालसा

परवडत असे. मुलीनंा तर िव ापीठात वेशच
न ता.

मा आप ा शार मुलाला श
तेवढं िश ण ायचं असं नसझोनं ठरवलं होतं.

१५८१ म े गॅिलिलओनं आपलं
ज गाव असले ा िपसा ा िव ापीठात वेश
घेतला. ते ा डॉ रांना धन आिण मानमरातब दो ी
िमळत होतं. ामुळे गॅिलिलओ ा विडलांना ानं
वै कीय िश ण ावं असं वाटत होतं.



लवकरच गॅिलिलओ िव ापीठात
झळकायला लागलं. ते केवळ ाचे लालसर केस
आिण कुर ा केसां ा दाढीमुळे न े, तर ा ा
वादिववादा ा कौश ामुळे.

िशक ाची अिनवार ओढ असली
तरी तो ेक गो ीबाबत िवचारायचा.
ा ा वगात ा िम ांनी ाचं टोपणनाव

गॅिलिलओ : द रंॅ र असं ठेवलं होतं.



काही िश कांचा गॅिलिलओ
नावडता होता. ांना ऐक ाची सवय न ती.
पण अनेक िश क आिण सहा ायी यांना ा ा
ती ण बु दम ेचं कौतुक होतं. गॅिलिलओ एक िम
णून मृदू, परोपकारी आिण िव ासू होता.

आयु भर सभोवताल ा लोकांचे गॅिलिलओचे
टोकाचे संबंध होते. एकतर पराकोटीची मै ी िकंवा
पराकोटीचं श ु .

एक िदवस गॅिलिलओनं जे भाषण
ऐकलं ामुळे ा ा डो ात िवचारांचं का र
माजलं. िनसग आप ा अ िनयमांवर
प रपूणतेनं चालत असतो. ते िनयम एका िविश
िवषयात िलिहलेले असतात : गिणत. िव वाचायचं
असेल तर ते ा भाषेत िलिहलं आहे ती भाषा
जाणून ायला हवी असं गॅिलिलओनं नंतर एकदा

झंुबर दु करणार् ◌्या कामगारानं
ती साखळी खेचून सोडून िदली होती. आता ते झंुबर
लंबकासारखं झुलत होतं. ाचा झुल ाचा ताल
ठरावीक होता.

आप ा नाडी ा ठो ांबरोबर
जुळवून गॅिलिलओनं ा झंुबरा ा हल ाची गती
मोजली. दरवेळेला ती गती कमी होत होती. पण पुढे
िकंवा मागे झुल ाची गती सारखीच होती हे न ी.
दरवेळी या ि येला ठरावीक वेळच लागत होता.

जाणून ायला हवी असं गॅिलिलओनं नंतर एकदा
िलिहलं होतं. ते गिणता ा भाषेत िलिहलं आहे.
ि कोण, वतुळ आिण इतर भौिमितक आकार ही
ाची अ रं आहेत.

गॅिलिलओनं मग त:ला गिणता ा
अ ासात झोकून िदलं. इतरांना ा गो ी
जाणव ादेखील न ा ा सोडवायचा तो य
करायला लागला. एक िदवस गॅिलिलओनं चचम े
छताला साखळीनं टांगलेलं एक मोठं झंुबर पािहलं.



आप ा खोलीत गॅिलिलओनं आपलं
िनरी ण परत एकदा तपासलं. ाचं बरोबर होतं.
लंबकाचे ठोके एका बाजूला जा ाचा आिण दुसर् ◌्या
बाजूनं परत ये ाचा वेळ सारखाच होता. ठरावीक
वेळानंतर गती कमी होऊन झुलणं थांबत होतं. कमी
साखळीची लांबी लहान िकंवा मोठी क न लंबकाची गती
आिण झुल ाचा वेळ कमी जा होऊ शकत होता.
वया ा १९ ा वष गॅिलिलओनं लॉ आॉफ प ुलम
शोधला होता.

लंबका ा ेक
आंदोलनाला
सारखाच वेळ
लागतो. शेवटी तो

लंबकाची लांबी वाढली
तर झुल ाचा चाप

आ ा ा काळात शा आप ा
क ना चाच ा घेऊन तपासून पहातात. पण
गॅिलिलओ ा काळात तसं न तं. या मागानं तपासून
पहाणारा तो पिहला शा ठरला, याला वै ािनक प दत
असं णलं जातं. आधुिनक िव ानाचा िपतामह असं
गॅिलिलओला णलं जातं ामागचं हे एक मह ाचं
कारण होतं.

गिणतात ा चीमुळे गॅिलिलओ वै कीय
िश णात मागे पडत चालला होता. ाला वै कीय
िवषयांम े मुळात रस न ता. १५८५ म े कोणतीच
पदवी न घेता गॅिलिलओ िपसा ा िव ापीठातून बाहेर
पडला.

घरी परत ावर गॅिलिलओनं िव ा ाना
गिणत िशकवायला सु वात केली. तो सावजिनकरी ा
भाषणंही देत असे.लागतो. शेवटी तो

संतुिलत होऊन
थांबतो.

.

तर झुल ाचा चाप
वाढतोआिण
आंदोलनाला लागणारा
वेळ वाढतो.

भाषणंही देत असे.



ानं आपलं संशोधन सु ठेवलं.
िनसगातली नवीन स ं जाणव ावर तो ती
वहारात कशी वापरायची यावर िवचार करत असे.

तो लहान असताना जशी ेक गो शोधायचा,
तसंच ानं परत एकदा सु केलं.

चार मिहने ानं पा ाचा अ ास
केला. पा ावर गो ी तरंगतात ामागे कोणती उजा
असेल? असे तो त:लाच िवचारायचा. धबधबे
कोण ा िबंदूपाशी तुटतात ? याचा िवचार करताना
ाला पंपाचा शोध लागला. नदीतून पाणी खेचून

शेतापयत पोचवायला शेतकर् ◌्यांना ा ा या
ब मोल संशोधनाचा उपयोग झाला.

यानंतर
ानं एक वेगळा

वजनकाटा शोधला.
याचा एक तराजू
पा ात आिण दुसरा
हवेत होता.
सराफांना या
तराजूचा खूप
उपयोग झाला.
संिम धातंूम े
न ी िकती सोनं
िकंवा चांदी आहे हे
ांना कळायला

लागलं.

संिम धातू

शु  सोनं

हवेत जरी दो ीचं वजन सारखं असलं
तरी शु द सो ाचं िम धातूबरोबर
पा ातलं वजन हवेत ा वजनापे ा

जा भरतं..लागलं.

या शोधामुळे गॅिलिलओ ा पिह ा
पु काला चालना िमळाली. द िलिटल बॅल .

ा ा या आग ावेग ा कामाची
बातमी संपूण इटलीम े पसरली. १५८९ म े िपसा
िव ापीठानं ाला गिणत िशकवायची नोकरी देऊ केली.
काय िवल ण संधी होती.! ा िव ापीठातून तो चार
वषापूव कोणतीच पदवी न घेता बाहेर पडला होता, ितथे
तो ा ापक णून जू झाला.

जा भरतं..



लंबकाची परी ा

गॅिलिलओनं िलिहलेले गतीचे िनयम गिणतात त
अस ािशवाय कळणं अवघड षोतं. पण ही सोपी
चाचणी तु ी त:ही क शकता.

एक दोरा आिण छोटं वजन घेऊन एक साधा लंबक
बनवा.

दोर् ◌्याची एक बाजू हातात घेऊन वजनांना िकंिचत
ध ा ा.

लंबक ैरपणे एका बाजूपासून दुसर् ◌्या बाजूकडे
हलायला लागतो. ाची गती कमी झाली तरी दो ी
बाजूला तो सार ाच वेळात जातो.

करण ३

बंडखोर िश क

बाजूला तो सार ाच वेळात जातो.

आता दोर् ◌्याची लांबी कापून कमी करा आिण परत

वरचाच योग करा. झुल ाची गती मंदावते. बरोबर
ना?

िपसा िव ापीठात ा नवीन िश कानं
बरीच खळबळ माजवली होती. ा ापकानं
घालायचा झगा घालायला ानं नकार िदला होता. तो
काळा लांब झगा (टोगा) घालणं खरं तर ित ेचं
मानलं जायचं.



पण
गॅिलिलओला ते वेडगळ
आिण ासदायक
वाटायचे. ानं ा लांब
झ ांची एका मजेदार
किवतेतून ख ी
उडवली आहे. पण
िव ापीठातले अिधकारी
यावर हसले नाहीत,
ांनी गॅिलिलओचा पगार

अडवला.

उदाहरणाथ, जड व ू या हल ा
ब ूंपे ा वेगानं खाली पडतात असं अॅ र ॉटलचं
णणं होतं. सुमारे दोन हजार वष यावर कोणी शंका

घेतली न ती. हातोडी ही एखा ा िपसापे ा वेगानं
खाली पडेल असं सग ांना वाटत होतं. पण
गॅिलिलओनं वेगवेग ा आकारा ा गारा जिमनीवर
एकाच वेळी पडताना पािह ा. सग ा व ूंचा
खाली पड ाचा वेग सारखाच असतो असं ानं
नोदंवलं.

अडवला.

िपसा िव ापीठाचा अ ास म अॅ र ॉटल ा
िवचारांवर आधा रत होता. युरोपमध ा ब तेक सग ा
िव ापीठांम े तोच पा म होता. अॅ र ॉटल हा ि पूव
३८४ ते ३२२ या काळातला ीक त होता. ानं िव ानापासून
गिणतापयत असं िवषयांवर पु कं िलिहली होती. िव ात ा
जवळपास सग ा ांची उ रं ा ाकडे असावीत.
गॅिलिलओलादेखील अॅ र ॉटल ाच संक ना वगात
िशकवा ा लागत. पण ा ा मनात मा अॅ र ॉटल ा
िवचारांवर िच ं उमटत.

अॅ र ॉटल



इतर िव ानांना ाचं हे मत पटलं नाही.
मुळात अॅ र ॉटल ा शोधांवर उप थत करणारा
गॅिलिलओकोण ?

एका गाजले ा गो ीनुसार, गॅिलिलओनं
आप ा शोधाची चाचणी ायची ठरवली. ानं काही
ा ापकांना िपसा ा कल ा मनोर् ◌्या ा वर ा
टोकाला नेलं. दहा पौडंाचा एक तोफगोळा आिण एक
पौडंाचा एक िशशाचा गोळा ानं सोबत नेला होता.

अॅ र ॉटल ा िस दांतानुसार दहा
पौडंाचा तोफगोळा दुसर् ◌्या एक पौडंा ा िशशा ा
गो ापे ा दहापट वेगानं जिमनीवर आदळायला हवा.
एका खुणेनुसार दो ी गोळे मनोर् ◌्याव न टाकले.
दो ी गोळे जिमनीवर साधारण सार ाच णी
आदळले. (हल ा गो ाला वार् ◌्यामुळे िकंिचत वेळआदळले. (हल ा गो ाला वार् ◌्यामुळे िकंिचत वेळ
जा लागला.)

गॅिलिलओनं आपलं णणं िस द के ाचं
िदसत होतं. पण हे पहाणार् ◌्या े कांमध ा एकानं
गॅिलिलओनं फ एकच गो िस द केली असा दावा
केला. तो माणूस िव संतोषी होताच. गॅिलिलओ ा
िव ा ाना मा मनोरंजक प दतीनं िशकवणारा आपला
िश क आवडला होता. ा ा वगात िव ा ाना जेमतेम
उभं रहायला जागा असायची. काहीवेळा ा ापकही
ा ा वगात यायचे. पण ते ाची िटंगल करायचे.



गॅिलिलओचं बरोबर होतं.
१९७२ म े अपोलो-१५ यानातले दोन

अंतराळवीर डे ड ॉट आिण िजम आयिवन
चं ावर उतरले.

पृ ी माणे, चं ावर हवेला िवरोधक
नसतो. ामुळे ॉटनं एक हातोडी आिण एक पीस
टाकून काय लवकर पडतं ते पािहलं. दो ी व ू
एकाचवेळी चं ावर खाली पड ा.

३७० वषापूव गॅिलिलओनं हेच
मांडलं होतं. ॉटनं नासाला रेिडओव न एक
संदेश पाठवला.. गॅिलिलओ बरोबर होता हे
याव न िस द होतं.

चं ावर घेतलेली ही चाचणी
टी ीवर थेट ेिपत झाली होती. ती आॉनलाईन
उपल आहे.



१५९१ म े गॅिलिलओचा िव ापीठाबरोबर
केलेला करार जवळपास संपत आला होता.आपली नोकरी
जाणार हे जाणून असले ा गॅिलिलओनं राजीनामा िदला.

बेरोजगार असणं हे ते ा कठीण होतं.
गॅिलिलओचे वडील नुकतेच मरण पावले होते. ाची आई,
दोन धाक ा बिहणी आिण एक धाकटा भाऊ यांचा
ा ावर भार होता. कुटंुबाला तो कसं पोसणार होता?

सुदैवानं एक नोकरी लवकरच िमळाली.
पाडुआ िव ापीठानं गॅिलिलओला गिणत िशकव ासाठी
बोलावलं. ितथला पगारही िपसा िव ापीठात ा पगारापे ा
जा होता.

तसंच, पाडुआ िव ापीठात मु िवचारांचं
ाब होतं. तं िवचारां ा बु दमान लोकांसाठी ती
पवणीच होती.

पाडुआ िव ापीठ

ही नोकरी िमळाली ते ा गॅिलिलओची
फार गरीब होता. िव ापीठापयत पोचायला
घोडागाडीसु दा परवडणार न ती.

तो ितथपयत चालत गेला. – १०० मैल.



करण ४

आनंदाची वष

वृ द झा ावर गॅिलिलओला
पाडुआमधला काळ सवात आनंदाचा वाटे. तो ितथे
पोचला ते ा अ ावीस वषाचा होता. लवकरच,
गॅिलिलओ पाडुआ िव ापीठात ा गिणत िवभागाचा
मुख झाला.

पुढची १८ वष तो ा पदावर होता.

युरोपमध ा सग ा देशांमधून त ण
िव ाथ या िव ापीठात िशकायला यायचे. िश ण संपवून
घरी परतताना ते गॅिलिलओ आिण ा ा संक ना
घेऊन परत जायचे. गॅिलिलओची कीत सवदूर पसरत
रािहली. पाडुआम े ा ा िम ांचा एक समूह तयार
झाला होता.

ावेळचे सगळे बु दमान लोक ात
एक जमले होते.



गॅिलिलओ ा काळातलं इटली

१५०० म े इटली हा आज ासारखा एक
देश न ता. तो अनेक रा ं-शहरं यां ात िवभागलेला
होता. ेक शहर-रा ाची एक राजधानी आिण
लहानगी खेडी असायची. ेक रा ाचा वेगळा
रा कता आिण सरकार असायचं.

इटलीमधली तीन मह ाची शहरं णजे
ेिनस, ोरे आिण रोम. े िनस हे इटलीत ा

इशा ेकडचं ीमंत बंदर होतं. कॅथॉिलक चच ा मुख
पोपचं रा असले ा पापाल रा ांची राजधानी रोम
होती. ोरे हे कला आिण कलाकारांनी गजबजलेलं
सां ृ ितक क होतं. मायकेलएंजेलो आिण िलओनाड
द िवंची दोघंही ितथलेच होते.

े िनस शहर ितथून जवळ होतं. गॅिलिलओ
सु ांम े ितथे बोटीतून नेहमी जायचा. े िनस हे
काल ांचं सुरेख शहर होतं. लोक बोटीनंच वास

करायचे.

े िनसमध ा राजवा ांम े उ ृ
कलाकृती हो ा.

द िवंची दोघंही ितथलेच होते.



े िनसम े गॅिलिलओचं मा रना गांबा

गॅिलिलओनं मा रना आिण मुलांना उ म
सांभाळलं. आप ा घरापासून पाच िमिनटां ा अंतरावर
ानं ां ासाठी घर घेतलं. ामुळे तो ांना खूप वेळ देऊ

शकायचा. नंतर मा रनानं दुसर् ◌्या पु षाबरोबर ल केलं.
पण ते ा गॅिलिलओ पाडुआमधून बाहेर पडला होता.
आयु भर ितची गॅिलिलओशी उ म मै ी होती.

पाडुआतली वष आनंदात गेली असली तरी
गॅिलिलओनं ितथे च एकदा मृ ूचा सामना केला.
उ ा ात ा एका दुपारी गॅिलिलओ आिण ा ा िम ांनी
तळघरात ा एका खोलीत झोप काढायची ठरवली.
जवळ ा एका पवतात ा गुहेमधून थंड हवा पाईपनं ा
खोलीत सोडायची व था केली होती.

े िनसम े गॅिलिलओचं मा रना गांबा
िह ावर ेम जडलं. मा रना समाजा ा खाल ा
रातली अस ामुळे ित ाशी ल करणं ते ा

जरा अवघड होतं. तसंच ा ापकांनी अिववािहत
रा न आप ा कामात झोकून ावं असाही रवाज
होता. असं असलं तरी गॅिलिलओआिण मा रना यांचे
दीघकाळ ेहसंबंध होते आिण ांना तीन मुलंही
झाली. ांना १६०० म े िजिनया ही पिहली
मुलगी, ानंतर एक वषानं िल या ही दुसरी मुलगी
झाली. नसझो, ाचं नाव गॅिलिलओ ा
विडलांव न ठेबलं होतं, तो १६०६ साली ज ाला
आला.



मा ा गुहेतून एक िवषारी वायू
पाईपमधून खोलीत घुसला. तीनही िम चांगलेच आजारी
पडले. ापैकी एकजण दुसर् ◌्या िदवशी मरण पावला.
दुसरा िम काही िदवसांनंतर मरण पावला. गॅिलिलओ
कसाबसा वाचला. मा ाची त ेत नंतर
आयु भरासाठी खालावली. काहीवेळेस ाला
आठवडाभर अंथ णावर पडून रहावं लागत असे.

गॅिलिलओवर आता दोन कुटंुबांची जबाबदारी
होती. ामुळे आिथक ओढग चालू असे. ाकाळी
वधूकडचं कुटंुब वराला ंडा देत असे. गॅिलिलओ ा
बिहणीचा ंडा ाचा एक वषाचा पगार संपवून गेला.
गॅिलिलओ ा शोधांमधून जरा पैसे िमळाले णून िनभावलं.

१५९७ म े गॅिलिलओनं छोटं भौिमितक
आिण ल री कंपास शोधला.

धातंू ा दोन प ांवर सगळे मांक
िलिहलेला तो कंपास साधा सरकवून गिणतात ा
अनेक सम ा सोडवायला उपयोगी ठरत होता.



बंॅकेतले कमचारी
युरोिपयन देशांमध ा
िनरिनरा ा चलनांचा ए चज
दर ातून जाणून घेत होते.
जहाज बांधणी ा वसायातले
लोक जहाजा ा नवीन
िडझाईनचं े ल मॉडेल
बनवायला या कंपासचा वापर
करत. यु दात ा तोफांचा चाज
ठरवायला सै ातले जनर
याचा वापर करत.

यानंतर
गॅिलिलओनं थमामीटरचा शोध
लावला. यामुळे थमच लोकांना
हवेचं तापमान मोजता यायला

हवा

काचनळी

पारा
असलेला
काचेचा
िदवा

ए पांशन
ूब

आजचे थमामीटस
याच त ावर चालतात. गरम
झा ावर नळीत ा ाची
पातळी वाढते.

गॅिलिलओनं
भौितकशा ातलं (उजवर संशोधन
करणारं िव ान) आपलं मह ाचं
संशोधन चालू ठेवलं. पडणार् ◌्या
व ू ा ा डो ात घोळत
हो ाच. पडताना व ूंचा वेग
वाढतो हे ाला मािहती होतं. पण
न ी िकती वाढतो? गॅिलिलओनं
यामागचे गिणती िनयम शोधायचा
चंग बांधला.हवेचं तापमान मोजता यायला

लागलं. थमामीटर (जो थम ोप
या नावानं ओळखला जायचा) हा
गरम काचनळीत पाणी खेचून
वापरला जायचा. काचनळी
िजतकी गरम होईल िततकी
ात ा पा ाची पातळी

वाढायची.

काचनळी
गरम

झा ावर
पाणी नळीत
िशरतं

पाणी

हवेतून पडणं ही ि या अ रश: डो ाची
पापणी लवाय ा आत होत होती. ती मोजणं हे फार जलद
करायचं काम होतं. ासाठी गॅिलिलओला आधी व ू
पडायचा वेग कमी कर ाची प दत शोधणं भाग होतं.
ानं ासाठी एका उतार असलेला फळा तयार केला.
ावर ठरावीक अंतरानं घंटा असलेले दोरे अडकवले. मग

गॅिलिलओनं ा फ ाव न धातूचे गोळे ा उताराव न
सरकतील अशी व था केली. ते गोळे सरकत असताना
घंटा वाजाय ा. ामुळे गॅिलिलओला ठरावीक
अंतरासाठी गो ाला िकती वेळ लागला ते मोजता यायला
लागलं.



सं ां ा ीकोनातून िवचार
गतीचे योग करताना गॅिलिलओ

कागदावर अनेक गंुतागंुतीची आकडेमोड, समीकरणं
आिण ा स काढायचा. ा ा या नोटस जपून
ठेवले ा आहेत. एका अ ंत क ाळू बु दमान
माणसा ा डो ात काय िवचार येत असतील ाची
झलक ा कागदांमधून पहायला िमळते. गॅिलिलओ
सं ां ा भाषेत िवचार करायचा, श ां ा न े हे
ातून होतं.

अशा अनेक तास चाच ा घेत ानंतर
गॅिलिलओनं गतीचा िनयम शोधला. पडणारे गोळे एक,
तीन, पाच आिण सात या ट ांवर वेग पकडत होते.
गॅिलिलओनं ाला िवषम सं ांचा िनयम असं नाव िदलं.
तो िनयम ानं अनेकवार तपासून पािहला. ासाठी ानं
उतार ती क नही योग केले. दरवेळी िवषम सं ांचा
िनयम िस द होत होता.

१६०९ म े गॅिलिलओला एक रंजक बातमी
कळली. दूरवर ा गो ी जवळ आ ाचा आभास िनमाण
करणार् ◌्या ाय ासचा शोध लागला होता.
गॅिलिलओला हे ते ा ठाऊक न तं, पण ती िचमुकली
ाय ास ाचं आयु बदलवून टाकणार होती.



करण ५

गाकडे नजर

१२०० पासून च े अ ात आहेत. पण
१६०८ सालापयत काचे ा िभंगांचा वापर दूरवर ा
गो ी मो ा क न पहा ासाठी कोणी केला न ता.
हा िलपश या िभंगं बनवणार् ◌्या डच इसमानं दोन
िभंगं एका नळीत घातली.

ापैकी एक िभंग अंतव आिण एक
बिहव होतं. ाय ास या नावानं ओळकली जाणारी
नळी व ू चारपट मो ा क न दाखवत होती.

 

ाय ास ते ा एक खेळणं णून िवकली
जात होती. मा गॅिलिलओला ितचा मो ा माणात होऊ
शकणारा उपयोग ल ात आला. े िनसमध ा
नािवकदलाला आपला श ू ामुळे दूरव न िदसू शकला
असता. युरोपमधलं एक मह ाचं बंदर असले ा
ेिनसकडे मो ा सं ेचं नािवकदल होतं. ते आता

हा िलपश

ेिनसकडे मो ा सं ेचं नािवकदल होतं. ते आता
सुस होऊ शकत होतं.

ा ाय ासवर गॅिलिलओ योग
करायला लागला. थम ानं िभंगांना पॉिलश करणं आिण
ती घासणं या दोन कला अवगत क न घेत ा. ते अवघड
असलं तरी थो ाच िदवसात ानं िलपश ा तोडीचा
ाय ास बनवला. लवकरच ाहीपे ा चांगला
ाय ास बनवला. तो व ू दहापट मो ा क न

दाखवत होता. एका खेळ ातून गॅिलिलओनं वै ािनक
उपकरण तयार केलं होतं.



लोकांनी लवकरच ा उपकरणाला
टेिल ोप हे नाव िदलं. (टेिल णजे दूरवरचा)

गॅिलिलओचे टेिल ो

गॅिलिलओ आपला टेिल ोप घेऊन
ेिनस ा महापौरांकडे गेला. सरकारी अिधकार् ◌्यांनी
ातून आळीपाळीनं समु ात दूरवर पािहलं.

िकनार् ◌्यावर ा लोकां ा नजरेला पडाय ा सुमारे तीन
तास आधी ांना जहाजं िदसली आिण ते अिधकारी
आ यचिकत झाले. आपला टेिल ोप गॅिलिलओनं ांना
फुकटात देऊन टाकला.

बद ात ांनी गॅिलिलओला पगारवाढ
िदली आिण पाडुआम े तहहयात नोकरीचा करार केला.

टेिल ोपम े सुधारणा कर ाचं
गॅिलिलओचं काम चालूच होतं. मानवी डो ापे ा वीस ते
तीस पट साम असलेलं उपकरण ानं बनवलं.



आता ल काकडे
टेिल ोपचा मोहरा वळव ाची वेळआली
होती.

१६०९ ा
नो बरमध ा रा ी
गॅिलिलओनं
आकाशात ा िम ी वे
या धूसर तारकासमूहाकडे
टेिल ोप रोखला. ितथे
काळोखात असं तारे
चमचमत होते.

आकाशिनरी ण करताना

नंतर गॅिलिलओनं चं ाचा अ ास
सु केला. चं ते ा सपाट आहे असं सगळे मानत
होते. अॅ र ॉटलचंच तसं णणं होतं.
गॅिलिलओ ा टेिल ोपनं मा वेगळंच काहीतरी
शोधलं. चं ाचा पृ भाग खडबडीत होता.
पृ ीवर ा पवत, दर् ◌्याखोर् ◌्यां माणे
ा ावरही खाचखळगे होते. गॅिलिलओनं

चं ावर ा पवतांची उंचीदेखील मोजली.

आकाशिनरी ण करताना
ाला ओरायन या

तारकासूमहात ८० नवीन
तार् ◌्यांचा शोध लागला.
ओरायनमधले फ ९
तारे ाआधी लोकांना
ात होते.

गॅिलिलओ ा तारकांकडे अिनिमष
नजरेनं पहात होता. अनेक वष दडलेली एक अ भुत
गो दाखवायला देवानं माझी िनवड के ाचा मला
आनंद होत होता असं ानं िल न ठेवलंआहे.



गॅिलिलओ रोज रा ी आप ाला
िदसले ा ांची रेखाटनं काढून ठेवायचा. ानं
चं ा ा कलां माणे ा ावर बदल ा
साव ादेखील रेखाटनांमधून मांड ा.

यानंतर केवळ एका मिह ातच गॅिलिलओनं
खगोलशा ातला सवात मह ाचा शोध लावला. १६१० ा
जानेवारी मिह ात ानं गु या हाकडे टेिल ोप
रोखला. हाभोवती तीन लखलखीत असं काय िदसत
होतं? ते तारे होते का? ानंतर ा रा ी ाला ा तीन
गो ी थो ा हलले ा िदस ा. याचा अथ ते तारे न ते.
तारे आकाशात एकाच िठकाणी िदसतात.

आठव ाभरात गु ा दुसर् ◌्या बाजूला
अजून एका चौ ा गो ीचं आगमन झालेलं िदसलं.
ा माणे चं पृ ीभोवती िफरतो ा माणे या चारही

गो ी ा हाभोवती फेरे घालत हो ा हे गॅिलिलओ ा
लवकरच ल ात आलं. ानं च गु चे चार चं शोधले
होते. ाआधी १५०० वष कोणालाच सोलार िस ीम े
नवीन कशाचा शोध लागला न ता.

गॅिलिलओची िच ं

गु

कैिल ो

यूरोपा आयो
गेनीमेड



केवळ आठ आठव ां ा
कालावधीत गॅिलिलओनं आकाशातली असं
गुिपतं उलगडली. एक ा खगोलशा ानं
लावलेले ते शोधआजही िवल ण मानले जातात.

करण ६

तार् ◌्यांचा दूत

गॅिलिलओनं आप ा या शोधांवर एक
पु क िलहायचं ठरवलं. ानं काढलेली तार् ◌्यांची
आिण चं ाची िच ं रेखाटनं णून वापरता आली
असती. पु काचं नाव होतं द ारी मेसजर.
गॅिलिलओ ा नवीन टेिल ोपचं ते नाव असलं तरी
गॅिलिलओसाठीच ते
नाव साथ होतं.

गॅिलिलओनं द ारी मेसजर हे पु क
लॅिटन भाषेत िलिहलं. ते ा युरोपम े लेखनासाठी
हीच भाषा चिलत होती. इटलीबाहेर ा लोकांनाही ते
पु क ामुळे वाचता आलं. गॅिलिलओ या
पु कामुळे िस द पावला.

मेिडची या राजघरा ात ा लोकांनाही
ते पु क आकिषत करेल अशी गॅिलिलओला आशा
होती. रेनांसास काळात धना पुर ता िमळणं हे
बु दवंतांसाठी मह ाचं होतं.



पुर त ां ा कायासाठी आिथक मदत देऊ
करायचे. मेिडची हे ट ानीचे राजे होतेच पण दानशूरही
होते. 

ामुळे
गॅिलिलओनं द ारी
मेसजर हे पु क
कॉिझमो दुसरा या
ूकला अपण केलं.

इटलीम े मेिडची
घरा ाचा तो मुख
होता. गॅिलिलओनं आपलं
पु क आिण टेिल ोप
ूकला नजराणा णून

भेट िदला

गॅिलिलओला आता िश काची
नोकरी कर ाची गरज उरली नाही. तो आपला
सगळा वेळ संशोधनात घालवू शकत होता.

लवकरच, गॅिलिलओनं पाडुआ
सोडलं आिण आप ा लाड ा ोरे ला
परतला. दर ान ा ा पु कानं खळबळ
माजवली होती. ा ा संक ना अॅ र ॉटल ा
संक नांना िवरोध करत हो ा.

अॅ र ॉटल ा समथकांनी मग ह ा
चढवला. आप ाकडे ल कि त कर ासाठी
गॅिलिलओ काहीही थापेबाजी करेल असं ांचं मत

होतं.

भेट िदला.

इतकंच न े, तर ानं गु ा चार चं ांना
मेिडची घरा ात ा चार भावांची नावं िदली. (आज गु चे
चार चं आयो, युरोपा, गॅिनिमड आिण कॅिल ो या नावानं
ओळखले जातात.)

गॅिलिलओनं केलेली ही ुती कामाला आली.
ूकनं ाला दरबारातला मुख गिणती आिण त नेमलं.

ॅंड ूक कॉिसमो – दुसरा.

अ ात नसले ा गो ी
टेिल ोपनं दाखव ाचा दावा गॅिलिलओ करतो
आहे असं ांचं मत होतं. गॅिलिलओला या टीका
करणार् ◌्यांचा वैताग आला होता. ते ां ा
िवचारां ा साचेबंदपणात गुरफटले आहेत.
अॅ र ॉटल ा िवचारां ा पुढे ांना जायचंच नाही
असं तो णायचा. जणू िव ाचं िवशाल पु क
फ अॅ र ॉटलनं वाचावं यासाठी िलिहलं आहे
असंही तो णला होता.

ाचीन काळात ा ीक त ांचा
श हाच कोण ाही े ात अंितम श मानला
जावा हे गॅिलिलओला मा न तं. आप ा
टेिल ोपमधून अॅ र ॉटलनं पािहलं तर तोही
आपलं णणं मा करेल असं गॅिलिलओला वाटत
होतं.



मेिडची कुटंुब
१४२० सालापासून मेिडची घरा ाकडे

ापार आिण बंॅिकंग या े ातून जमा केलेली अफाट संप ी
आिण स ा होती. मेिडची घरा ात राजे, राजपु , ,
चार पोप आिण ेन तसंच ा ा रा ांचा समावेश
होता.

मेिडची घरा ानं १४२० पासून १७३० पयत
ोरे वर अखंड रा केलं. ांनी कला, िश ण या

िवषयांना भरपूर अथसहा पुरवलं. ोरे ामुळे
रेनासांस काळात कलािव ाचं क थान बनलं. युरोपमधलं
सवात मोठं ंथालय ां ा राजवा ात होतं.

गॅिलिलओचे मेिडची घरा ाची पूवापार संबंध
होते. ाचे विडल मेिडची ा राजदरबारात मुख गायकहोते. ाचे विडल मेिडची ा राजदरबारात मुख गायक
होते. १६१० म े कॉिसमो-२ या राजानं गॅिलिलओला मदत
केली होती. कॉिसमो-१ या राजपु ानंच गॅिलिलओला
िपसा ा िव ापीठात १६८९ म े िनयु केलं होतं.



लवकरच गॅिलिलओनं सवात
खळबळजनकक ना मांडली. ानं आपला टेिल ोप
शु ाकडे वळवला. आप ा चं ा माणे शु ा ाही
कला असतात असं ा ा काही िदवसांत ल ात आलं.
शु ाची तेज ता सौ , अधवतुळ आिण पूणवतुळ
अशा ट ात खर होत होती. या गो ीचं एकच

ीकरण संभवत होतं. ते णजे, शु सूयाभोवती
मण करत होता आिण ाचा काश परावितत होत
होता.

जर शु सूयाभोवती िफरत होता तर
पृ ीदेखील सूयाभोवती िफरत असणार..!

ही संक ना चिलत धारणांना संपूण छेद
देणारी होती. जवळपास ेकजण अॅ र ॉटल ा
संक नांशी सहमत होता. ती णजे, पृ ी िव ा ा

अथात ाला जे िदसलं ावर
गॅिलिलओचा िव ास होता. िनकोलस कोपिनकस
या शा ानं १५४३ म े सूय हा िव ा ा
म भागी आहे आिण पृ ीसकट सगळे ह
ा ाभोवती िफरतात अशी क ना मांडली

होती. गॅिलिलओला ते पटलं होतं.

संक नांशी सहमत होता. ती णजे, पृ ी िव ा ा
म भागी थर आहे. सूय, तारे आिण इतर ह
िदवसभरात पृ ीभोवती मण करतात.

हे लोकांना मूखपणाचं का वाटत
असावं ते आपण समजू शकतो. दररोज लोकांना
सूय डो ाव न जाऊन मावळताना आिण
दुसर् ◌्या िदवशी सूय दयाबरोबर काश
आणताना आिण सं ाकाळी काळोख करताना
िदसत होता.



पण गॅिलिलओआिणकोपिनकस यांनी िदवसरा
हा कार वेग ा काराने सांिगतला. ां ा
ण ा माणे पृ ी आप ा अ ाभोवती रोज िफरते. 

असं िफरताना ती सूयासमोर आ ावर ित ावर उजेड
येतो आिण ितची सूयाकडे पाठ झा ावर काळोख
णजे रा होते.

पानगळ

उ ाळा

िनकोलस कोपिनकस

िनकोलस कोपिनकस (१४७३-१५४३) हा
पोलंडमधला रेनासांस काळातला महान गिणती आिण
खगोलशा होता. सूय हा हमाले ा क थानी आहे
हे सांगणारा तो पिहला शा . ाकाळ ा संक नांना
ाचे िस दांत मो ा माणावर छेद देत होते. मग

गॅिलिलओला जे या शोधांमुळे सहन करावं लागलं ातून
कोपिनक कसा वाचला?

ानं
१५४३ साली
मृ ूश ेवर असेपयत
आपले शोध

थंडी

उ ाळा

वसंत 

पृ ीची
िफर ाची िदशा दि ण ुव

उ र ुव

सूय 

िनकोलस कोपिनकस

आपले शोध
कािशतच केले
नाहीत.
मा ा नावी पूण
आिण िविच
संक ना लोकांसमोर
मांड ा ा
भीतीपोटी मी हातात
घेतलेलं संशोधन मला
थांबवावं लागलं असं
ानं िलिहलं होतं.



गॅिलिलओ ा टीकेची धार ती होत गेली.
१६११ म े गॅिलिलओनं आपले शोध यो आहेत हे
सांग ासाठी रोमला जायचं ठरवलं. इतरांना
अवकाशातला खेळ दाखव ासाठी ानं टेिल ोप
सोबत घेतला होता.

रोमचा दौरा यश ी झाला.काही स ाननीय
संशोधकांनी गॅिलिलओला आप ा सं थांचं सद देऊ
केलं. यातले संशोधक वेगवेग ा देशांमधले होते. आपले
शोध ते एकमेकांना सांगत असत. यानंतर गॅिलिलओनं
आप ा िम ांबरोबरचा प वहार एंजॉय केला.

मह ाचं णजे, कॅथॉिलक चचनं
गॅिलिलओचे अवकाशाब लचे शोध मा केले.
अथात चचनं ाचं सगळं णणं मा केलं असं
िबलकुलच न तं.



करण ७

अ ंत धोकादायक गो

गॅिलिलओवरचं टीका थांबलं न तंच.
उलट ते वाढत गेलं. ाचीन संक नांना छेद देणारे शोध
लावणं गॅिलिलओनंही थांबवलं न तं. सूयावर काळे
डाग – सन ॉटस – आहेत हे ानं ते ा बरोबर ताडलं
होतं.

पा ात व ू बुडतात िकंवा तरंगतात
ाला ाचा आकार नसून व ुमान कारण असतं हेही
ानं ते ा जाणलं होतं. मा पृ ी ही सौरमाले ा

क थानी नाही ही क ना लोकांना सवात जा
अ थ करत होती.

अनेक शा ांनी देखील गॅिललओ ा
संक नांवर ताशेरे झोडणारी पु कं िलिहली.
गॅिलिलओ लढा देत होता. ाची जीभही ा ा
िवनोदबु दइतकीच ती ण होती. ा ा श ुंना तो
अनेकदा उपहासानं उ र देत असे, तुमचं अ ान मला
चिकत करतं..असं ानं एकाला िलिहलं होतं.

काही शा मा गॅिलिलओ ा बाजूचे
होते. ांनी आप ा िवरोधकां ा कंपूला िपजन लीग

गॅिलिलओची सन ॉटसची रेखाटनं

होते. ांनी आप ा िवरोधकां ा कंपूला िपजन लीग
णजे प ां ा मदूचे असं नाव िदलं होतं.

शा हे वाद घालत असताना
गॅिलिलओनं आपला मोहरा एका मह ा ा कौटंुिबक
करणाकडे वळवला. १६१३ साली ानं आप ा दोन
मुलीनंा कॉ टम े घालायचं ठरवलं. तेरा वषाची
िजिनया आिण १२ वषाची िल या उरले ा

आयु ात कॉ टम ेच रहाणार हो ा. ा दोघी
वया ा सोळा ा वष नन बन ा. िजिनयाचं नाव
मा रयासेले ी झालं.



सेले ी णजे ग.
खगोलशा असले ा आप ा
विडलांचा ब मान करायचा हा ितचा एक
माग असावा.

काही काळात,
गॅिलिलओ ा श ुंनी ा ावर एका
नवीन अ ाचा वापर करायला सु वात
केली : कॅथॉिलक चच. सूय हा िव ा ा
क थानी आहे हे णणं बायबल ा
िवरोधात आहे असं ांचं मत होतं.
ा ावर पाखंडीपणाचा आरोप झाला.

या वादात धमाला ओढ ानं
गॅिलिलओ नाराज झाला. तो त:
कॅथॉिलक चचचा पाईक होता, चच ा
िवरोधात जा ाची ाची िबलकुल इ ा

मेिडची राजघरा ाची राणी

ात ानं
धम आिण िव ान
याब ल ा त: ा
संक ना के ा.
पिव धम ंथ चुकीचा
असू शकत नाही. पण
ाला लावलेला अथ

चुकीचा असू शकतो.,
िवरोधात जा ाची ाची िबलकुल इ ा
न ती. पाखंडी हा आरोप ाला मृ ूपे ा
भयंकर वाटत होता.

धम आिण िव ान या दोन
वेगवेग ा भूिमका आहेत असं
गॅिलिलओचं मत होतं. ाला
कॅथॉिलक िशकवणुकीतलं एक कोटेशन
आठवलं, एखादा माणूस गात कसा
जाईल ासाठी बायबल हे पु क आहे,
ग कसा चालतो याचं न े..

गॅिलिलओनं मेिडची
घरा ा ा राणीला एक चाळीस पानी प
िलिहलं.

हे प ह े परह े रोममध ा
इन िझशनपाशी पोचलं. इन िझशननं हे प यो
अस ाचं मानलं. पण चच मूखाचा स ा मानत अस ानं
गॅिलिलओला भीती वाटत होतीच. चचच जर ा ा िवरोधात
गेलं तर?

१६१६ म े ानं परत एकदा रोमला जायचा
िनणय घेतला. आप ा मतांमागची स ता आपण चचला
पटवून देऊ अशी ाला खा ी वाटत होती. आप ा
मतांमागे ठामपणे उभं रहा ाचं ानं ठरवलं होतं.

चुकीचा असू शकतो.



भिगनी मा रया सेले ी, या गॅिलिलओ ा थोरली मुलीचं ा ावर
िनतांत ेम होतं. ती ण बु दम ेची धनी असलेली मा रया
विडलांचं काम समजून ाचं मह जाणत होती.

कॉ टमधलं आयु खडतर होतं.
अिववािहत रहा ा ा आिण त: ा व ू न
जमव ा ा शपथा न घेत असत. तरीही ाकाळी
अनेक त ण मुली कॉ टम े जाणं पसंत करत. ितथे
िश णआिण कॅथॉिलक लोकांचा आदर ा होत असे.

इतर न माणेच मा रया सेले ी ितचा वेळ
ाथना, क ाची कामं आिण अ ास यात तीत करत
असे. ती कॉ ट ा चार िभंती ं ा बाहेर पडत नसे.
आप ा आजोबां माणे ती आॉगन वाजवत असे आिण
चच ा ाथनांचं संगीतिद शन करत असे.चच ा ाथनांचं संगीतिद शन करत असे.

१६१७ म े गॅिलिलओ आिसटेरी या िठकाणी
रहायला गेला. कॉ टपासून ते पाच िमिनटां ा अंतरावर
होतं. तो अनेकदा न साठी आप ा बागेत ा भा ा
ायचा. ांची काही िबलं भरायचा. मा रया सेले ीदेखील
विडलांची कामं करायची. ांचे उसवलेले शट िशवून
ायची, लेखिनकाचं काम करायची. ते एकमेकांना
अनेकदा प ं िलिहत. आज ितनं विडलांना िलिहलेली १२०
प ं उपल आहेत.



“चांगले त ग डासारखे
एक ानंच भरारी घेतात, छो ा प ांसारखे
थ ानं उडत नाहीत असं मला वाटतं.”

रोमम े गॅिलिलओ आप ा
संक ना ऐकायला उ ुक असले ा ेकाला
ऐकवायचा. तो धीट होता. ाला आ िव ास होता.
ट ानी ा राजदूताला गॅिलिलओ ा सुरि ततेची
िचंता वाटायला लागली. तो ह ी आहे आिण ानं
आप ा े ात भरपूर काम केलं आहे ामुळे तो
अडचणीत सापडेल असं राजदूताचं णणं होतं.

इन िझशननं एकदा या करणाचा
सो मो लावायचा ठरवलं. गॅिलिलओला आप ा
संक ना मांडायला बोलावलंच नाही. चचनं
कोपिनकस ा िस दांतावर बंदी घातली. “तो

बे ारमाईन गॅिलिलओला आदरपूवक
भेटला. ानं आपली लाल टोपी िवनयानं हातात धरली
होती. इन िझशनचा िनरोप सांगताना मा ाची भाषा
कठोर झाली. गॅिलिलओला कोपिनकसचा िस दांत आता
ा धरता िकंवा मांडता येणार न ता. असं करणं
धोकादायक ठरेल.. अशी बे ारमाईननं जवळपास
धमकी िदली.

कोपिनकस ा िस दांतावर बंदी घातली. “तो
िस दांत मूख आिण िविच िस दांत आहे आिण
पृ ीच सौरमाले ा क थानी आहे” असं चचनं
जाहीर केलं.

हा िनरोप गॅिलिलओपयत ता ाळ
पोचवायला इन िझटसनी कािडनल रॉबट
बे ारमाईन याला धाडलं. बे ारमाईन हा पाखंडी
लोकांचा दु न या उपाधीनं िस द होता. १६००
म े ानं िगरोिडनो ुनो या पाखंडी गृह थाला
मृ ूदंड होईल याची संपूण काळजी घेतली होती.
ुनोला िजवंत जाळलं गेलं.



गॅिलिलओ ा पायाखालची जमीनच
सरकली. तो िन:श अव थेत घरी परतला.

ापुढची सात वष ानं इन िझशनचा
इशारा मानला आिण िव ाना ा इतर े ात त:ला
गंुतवून घेतलं. टेिल ोपनं दूरवर ा गो ी पहा ापे ा
ानं माय ो ोप बनवला आिण जवळपास ा छो ा

िक ांचा अ ास केला. “मी अनेक िचमुकले ाणी
पा न िमत झालो ”असं ानं िल न ठेवलं आहे. पुढे
तो णतो, “ ात िपसू सवात भयंकर असते तर पतंग
सवात मोहक असते.”

१६२३ म े एक मह ाची बातमी
ा ापयत पोचली. कॅथॉिलक चचनं नवीन पोप

िनवडला होता, अबन आठवा. तो केवळ िव ानाकडे
खु ा मनानं पहाणारा होता इतकंच न े, तर
गॅिलिलओचा चाहता होता. गॅिलिलओचा ब मान
करणारी एक किवताही ानं िलिहली होती.

गॅिलिलओनं मग पोप अबन आठवा याची
रोमला जाऊन भेट घे ाचं लगोलग ठरवलं.

पोप अबन VIII



करण ८
मा रपीस

गॅिलिलओ पोप अबन आठवा यांना
१६२४ म े रोमम े सहा वेळा भेटला. ॅ िटकन ा
बगी ात िफरता िफरता ते दोघं खगोलशा ावर
चचा करत. गॅिलिलओनं ते ा कोपिनकसवरची बंदी
उठवावी अशी िवनंती केली.

अबन त: कािडनल असताना या
बंदी ा िवरोधात बोलला असला तरी ाला आ ा बंदी
उठवता येणार न ती. पोपला त:ला अॅ र ॉटलची
मतं मा होती. तरीही कोपिनकस ा िस दांताबर
वादिववादासाठी िलिहणंही ाला चूक वाटत न तं.
ानं गॅिलिलओला कोपिनक ा िस दांतावर बोलायला

परवानगी देताना एक सूचना मा केली, ती णजे, हा
िस दांत मांडताना तो िस द झालेला नाही हे सांगायलाच
हवं.



दुसरा िम सा आटी, कोपिनकस ा
ि कोनातून बाजू मांडणार होता. ितसरा िम
िसं िसओ अॅ र ॉटल ा धारणां ा बाजूनं बोलणार
होता. िसं िसओ या श ाचा अथ िसंपलटन या
इटािलयन श ा ा अथा ा जवळ जाणारा णजे
मूख असा होता हे गॅिलिलओला चांगलंच ठाऊक
असणार.

गॅिलिलओनं आपलं पु क लॅिटनऐवजी
इटािलयन भाषेत िलिहलं जेणेक न ते सामा
लोकांनाही वाचता येऊ शकेल. आपलं णणं ानं
श ितत ा सो ा भाषेत मांडलं होतं. तसंच ानं
समासात रेखाटनं आिण नोटसही िद ा हो ा.
नमिवनोदी आिण वाचनीय अशी ाची लेखनशैली
होती. शेवट ा पु काचं नाव

गॅिलिलओ घरी परतला आिण ानं
आपली िपसांची लेखणी हातात घेतली. ानं या
पु कात तीन िम िनवडले. ते चार िदवस बसून –
िव ा ा क थानी पृ ी आहे का सूय - या वाद
िवषयावर चचा करणार होते. यापैकी एक िम सा ेडो
हा आयोजक असणार होता, जो या वादात कोणाचीच
बाजू घेणार न ता.

होती. शेवट ा पु काचं नाव
डॉयलॉग क िनग द टू चीफ व िस ी असं होतं.

केवळ िव ानावरचं पु क या अथानं
न े तर उ ृ सािह या ि कोनातूनही ते
मा रपीस पु क होतं.
गॅिलिलओनं हे पु क १६३० म े िल न पूण केलं. द
डॉयलॉग िलहायला ाला पाच वष लागली कारण या
दर ान तो बराच आजारी असायचा. आता फ
एकच शेवटची एक गो उरली होती. हे पु क

रोमम े चच ा से ॉस कडे पाठवून
ांची संमती िमळा ावर छापायला ायचं होतं.

तेव ात ेग ा साथीनं सगळंच
थांबलं.



ेग या भयंकर रोगानं युरोपम े अनेक
शतकं लाखो लोकांचा बळी गेला होता. १६३० ा
साथीनं ट ानीला हादरा िदला. सव दहशत पसरली.
साथ वेगानं एका माणसाकडून दुसर् ◌्याकडे पसरत
होती. सरकारनं आजारी लोकांची घरं सील केली होती.
ामुळे साथ पसरायला आळा बसेल असं सरकारला

वाटत होतं.

गॅिलिलओला हा आजार झाला नाही. पण
ा रोगामुळे ाचा रोमशी संपक संपु ात आला. सव

र े बंद होते. अखेरीस रोमनं ोरे ा चचमध ा
काहीजणांना ाचं पु क वाचायला संमती िदली. ते
पु क ांनी मा केलं.

१६३२ म े डॉयलॉग अखेरीस कािशत
झालं. अपे ेनुसार, गॅिलिलओ ा िम ांना या

ेग
१३४५ साली सु झाले ा ुबॉिनक ेगनं

युरोपमध ा ल ावधी लोकांचा ाण घेतला. उंदरांनी तो ेग
राज ासादांपासून खेडोपाडी पसरवला. लागण झालेला माणूस
एक ते दोन िदवसात मरण पावत होता. जर बचावला तर
ाची चा ानंतर अनेक वष काळी पडत असे. ामुळे ाला
ॅक डेथ असं नाव पडलं होतं. ेग काही काळ अ
ायचा आिण परत डोकं वर काढायचा.

१६३० साली ोरे मध ा साथीनं शहराला
टाळेबंदी लागली. जनजीवन ठ झालं. डॉ स र ांवर मृत
शरीरं उचलताना िदसत होते. ांनी सुर ेसाठी आौषधी पाला
आिण का ा यांनी भरलेले चोचीसारखे मा स चेहर् ◌्यावर
लावलेले असायचे. ोरे मधून ेग १६३१ म े नाहीसा
होईपयत पं ाह र हजार लोकांपैकी ानं अकरा हजारझालं. अपे ेनुसार, गॅिलिलओ ा िम ांना या

पु कामुळे आनंद झाला आिण श ुंम े ेष पसरला.
आपण या करणाचा दो ी बाजंूनी िवचार क न
िनयमानुसार पु क िलिहलं आहे असं गॅिलिलओचं मत
होतं. पण ानं कोणाची बाजू घेतली आहे हे कोण ाही
वाचकाला सहज ल ात येत होतं. ती बाजू
कोपिनकसची होती.

पोप अबन यांचा ितसाद मा अनपेि त
होता. ांनी प बदलला आिण ते गॅिलिलओ ा
िवरोधात गेले. मग काय झालं?

होईपयत पं ाह र हजार लोकांपैकी ानं अकरा हजार
लोकांचा जीव घेतला होता.



युरोपम े ते ा कॅथॉिल आिण
ोटे ंटस या दोन पंथांम े धमयु दं चालू झालं होतं.
चचला आ ान देणार् ◌्या ेकिव द पोपला
कठोर भूिमका घे ाचा दबाव होता.

इतकं कमी पडलं णून गॅिलिलओनं
डॉयलॉगम े पोपची ख ी उडवली आहे असं
ा ा श ूंनी पोपला जाऊन सांिगतलं. पु कात

पोपला - िसं िसओ एक मूख - दाखवलं होतं असं
ांचं णणं होतं.

रागानं वेडािपसा होऊन पोप अबन यानं
इन िझशनला गॅिलिलओची ायालयीन चौकशी
कर ाचे आदेश िदले. चच ा मुखांनी ती आ ा
िशरसावं ा मानून गॅिलिलओला ता ाळ रोमला

करण ९

खटला

गॅिलिलओ रोमला सुनावणीसाठी आला
ते ा ७० वषाचा ातारा होता. पोप गॅिलिलओला
तु ं गात टाकू शकत होता. पण ा ा वृ द ाचा
आदर राखून ाला मेिडची ा रोममध ा दूतावासात
रा िदलं. राजदूतानं ाला स ानानं वागवलं.

पण इन िझशननं मा तसं वागवलंकर ाचे आदेश िदले. चच ा मुखांनी ती आ ा
िशरसावं ा मानून गॅिलिलओला ता ाळ रोमला
बोलावून घेतलं.

कशासाठी ? तर खटला चालव ासाठी.

आरोप : पाखंडी

गॅिलिलओची त ेत वासासाठी ठीक नाही असं
गॅिलिलओ ा डॉ रांनी सांिगतलं.

ते ा इन िझशनचं उ र होतं, “बर् ◌्या बोलानं
हजर ा. नाहीतर साखळदंडानं बांधून आणू.”

पण इन िझशननं मा तसं वागवलं
नाही. कोटातले ायाधीश ा ाशी आदरपूवक
वागायचे. पण ांचे टोकदार आिण बोचरे होते.
खटला दहा आठवडे चालला. गॅिलिलओला मा
कोटासमोर चार िदवसच उभा रहावं लागलं.

१२ एि ल १६३३ ला सुनावणी सु झाली.
ायाधीशांनी गॅिलिलओवर कोपिनकस ा क नांना

सहा के ाचा आरोप ठेवला. पाखंडीपणाचा..



चचनं १६१६ साली गॅिलिलओला
िदले ा आदेशांना ानं जाणुनबुजून भंग केला
असा ठपका गॅिलिलओवर ठेवला.
इन िझशननं ते ाची सगळी कागदप ं खणून
काढली. ात कोपिनकस ा क ना
कोण ाही कारे ा मानणार नाही,
िशकवणार नाही, ां ा बाजूनं बोलणार नाही
असं नमूद केलेलं होतं.

या कागदप ांमुळे गॅिलिलओ
गडबडला. ाला कािडनल बे ारमाईननं
िदले ा तोडंी इशार् ◌्यापे ा कागदप ांम े
खूप जा िलिहलेलं होतं.

गॅिलिलओनं आपण िनरपराध
अस ाचा समथपणे दावा केला. कािडनलअस ाचा समथपणे दावा केला. कािडनल
बे ारमाईन ा सहीचं प ानं त: ा
समथनाथ कोटाला दाखवलं. तेही १६१६ म ेच
िलिहलेलं होतं. ा प ानुसार कोपिनकसची
िस ीम एक िस दांत, एक श ता अस ाचं तो
िल शकत होता असं गॅिलिलओला वाटलं होतं.
आप ा पु कात फ तेवढंच आहे असं ानं

सांिगतलं.

पण ायाधीशांनी त:ची
कागदप ं ा धरली. िदवसाअखेरीस
गॅिलिलओ मनोमन कोसळला. इन िझशन
ाला िश ा करायला उ ुक होतं हे िदसत

होतं.

दुसरी सुनावणी होईपयत म े बरेच िदवस
गेले. दर ान चच ा अिधकार् ◌्यांनी डॉयलॉग परत एकदा
वाचून ते कोपिनकस ा िवधानांना पु ी देतं का? असा
िवचार केला. तशी पु ी देतं आहे यावर ांचं एकमत झालं.



आप ा पु क जरा जा च पुढे िनघून
गेलं आहे हे गॅिलिलओनं मा केलं. आपला तसा हेतू
नसताना कोपिनकसचा िस दांत ा ा बाजूनं जरा
अ ाहासानं मांडला असं ानं मा केलं..

ितसर् ◌्या िदवशी इन िझशननं
गॅिलिलओला अपराधी ठरवलं. पाखंडीपणासाठी
असले ा सव िश ा ानं ओढवून घेत ा आहेत असं
ायाधीशांनी ाला सांिगतलं. थोड ात, ाचा छळ

क न ाला मृ ूदंड सु दा ठोठावला जाऊ शकतो. मा
या सग ा भयंकर िश ांमधून सुट ाचा एक माग
ायाधीशांनी सुचवला, ानं फ कोपिनकस चुकीचा

होता हे मा करायचं.

कोपिनकसचं णणं अमा करणारे
मानिसक पातळीवर खुजे आहेत असं गॅिलिलओनं
िलिहलं होतं. ा ा मनात काय आहे हे ल ात यायला
इतकं पुरेसं आहे असं एका समी कानं िलिहलं होतं.

सुनावणी ा वेळी गॅिलिलओनं वाद
थांबवून माफी मागायला सु वात केली. ाला धो ाची
खोलवर जाणीव झाली. आपली मतं आिण
िनरपराधीपणा चचला पटवून ायचा ानं खूप य
केला. पण ाचा काहीच फायदा झाला नाही. तो वृ द,
आजारी आिण घाबरलेला होता.



गॅिलिलओ खचला होता. ाला चच ा
िवरोधात जायचं न तं. ाला छळही सहन करायचा
न ता.

२२ जून १६३३ रोजी गॅिलिलओ चौ ा आिण
शेवट ा खेपेस कोटात गेला. ानं एका पायघोळ पांढरा
पोशाख घातला होता. आप ा पापांब ल अपराधी वाटणं
याचं ते िनदशक होतं.

गॅिलिलओनं गुडघे टेकले. कोटानं
ा ासाठी तयार केलेलं ेटमट वाचायला ानं सु वात

केली :

“मी, गॅिलिलओ, ोरे ा कै.
िझओ गॅिलिलचा मुलगा, वय ७० वष.. सूय हा

िव ा ा क थानी आहे या पूणपणे चुकी ा
िस दांताचा ाग करतो, सूय गितमानही नाही, पृ ी
िव ा ा क थानी आहेआिण ितला गती आहे…“

इन िझशननं गॅिलिलओला तरीही
िश ा ठोठावलीच ामुळे तो भिव ात जा
काळजीपूवक वागेल आिण इतरांसमोर ाचं
उदाहरण राहील. ेक िव ापीठात ाचं कोटातलं
ेटमट जाहीररी ा लावलं जावं. डॉयलॉग या

पु कावर पूण बंदी आणावी, ा ा सग ा ती
जाळून टाका ात. तसंच गॅिलिलओनं भिव ात
कोणतंच पु क कािशत क नये.

यानंतर सवात कठोर िश ा सुनावली
गेली, उरले ा आयु ात गॅिलिलओला घरात कैद
होऊन रहावं लागणार होतं.

आप ाला जे स मािहती आहे ते
खोटं आहे हे मा करावं लागताना एका शा ाला
काय वाटलं असेल? तरीही गॅिलिलओला अजून
यातनांना सामोरं जावं लागणार होतंच.



ाची लाडकी लेक मा रया सेले ी
एका मिह ानंतर छो ाशा आजारानं २ एि ल
१६३४ ला मरण पावली. ती केवळ तेहेतीस वषाची
होती. ानंतर िक ेक िदवस गॅिलिलओ ना धड
जेवत होता, ना झोपत होता.

गॅिलिलओचं समथन

आयु भर गॅिलिलओचे कॅथॉिलक चचमधले
अिधकारी, िबश , आचिबश आिण कािडन
यां ाबरोबर चांगले संबंध होते. ां ापैकी िक ेकजण
त: नावाजलेले शा ही होते. गॅिलिलओ ा खट ा ा

दर ान इन िझशनमध ा तीन ायाधीशांनी
ायालया ा िनणयाला मा ता नाका न ावर सही

करायला नकार िदला.

"माझी लाडकी मुलगी मला हाका
मारते आहे असा मला सारखा भास होतो.. असं तो

णायचा.

”िवल ण बु दम ा लाभलेली,
क णेची मूत असलेली आिण मा ावर िजवापाड
ेम करणारी ती मुलगी होती.” असंही ाचं णणं
होतं.



करण १०

अखेरची वष

अखेर ा आठ वषाम े गॅिलिलओ
ा ा असटीमध ा घरात कैद होता. पूव सारखं

सामािजक आयु आता दूर गेलं होतं. प ांखाली सही
करताना तो तु ं गातून असं नमूद करायचा.
आयु ा ा पानांम े बंिद झालो आहे असे उ ार
ानं एकदा काढले होते.

तरी ाचं घर पा ांनी गजबजलेलं आता तोतरी ाचं घर पा ांनी गजबजलेलं
असायचं. ाचा मुलगा आिण िव ाथ ा ा घरी
येऊनच रािहले होते आिण ाला संशोधनात मदत
करत होते. काहीकाळ ाची विहनी चार मुलांसह
मु ामाला होती.

इं ंडमधला कवी जॉन िम नसार ा
काही नामांिकत ीदेखील ा ाकडे याय ा.
गॅिलिलओला ात ा ात उभारी आली ती ा ा
कामामुळे. गतीवर ानं अनेक वषापूव काम केलं
होतं. ावर ाचं काहीच कािशत झालं न तं.

आता तो
ा योगांकडे परत

वळला. ातले त:चे
शोध लावले. लंबका ा
आधी केले ा योगांमुळे
ानं एका नवीन

घ ाळाचा शोध लावला.
ाआधीची घ ाळं तीस

िमिनटं कमी-अिधक
इतकीच अचूक होती.



गती आिण पदाथिव ानावरचं
गॅिलिलओचं शेवटचं पु क, इटलीतून त री क न
हॉलंडम े १६३८ म े कािशत झालं. िडसकोसस
क िनग टू ू साय ेस या नवीन पु कानं भावी
शा ांसाठी मह ाचा पाया रचला. प ास वषानंतर
आयझॅक ूटनला गु ाकषणाचा शोध लावायला
या पु कामुळे ेरणा िमळाली.

अथात, तरीही मुलगा आिण िव ाथ
यांना सूचना देत ाचं काम सु होतं.

आयझॅक ूटन

वृ दापकाळी गॅिलिलओ अंध
झाला. एकेकाळी टेिल ोपमधून चमकदार
नवीन जग पहाणारा शा आता काळोखात
जीवन जगत होता.

गॅिलिलओ ८ जानेवारी १६४२ रोजी मरण
पावला. ते ा तो अ ाह र वषाचा होता.

ाचा वारसा पुढे चालू रािहला.
गॅिलिलओ ा संशोधनाचा िव ानजगतावर चंड प रणाम
झाला. आधुिनक भौितकशा अ ट आईन ाईननं
गॅिलिलओला आधुिनक भौितकशा ाचा - एकूणच
आधुिनक िव ानाचा िपतामह मानलं.



गॅिलिलओ हा
खर् ◌्या अथानं रेनासांस मॅन
होता. ा ात अनेक कौश ं
होती. तो गिणती होता, त
होता, संशोधक होता.
भौितकशा आिण
खगोलशा यात तो तरबेज
होता. इतकंच न े तर तो
उ ृ लेखक आिण कलाकार
होता.

अ टआईन ाईन

आिण १९९२ म े पोप जॉन पॉल दुसरा
यांनी गॅिलिलओबाबत चचनं केलेली चूक मा केली.
चचनं चांगलं काम करतो आहे या देनं काम केलं
असलं तरी खगोलशा हे धमा ा अिध ानाखाली
आणायला नको होतं हे ांनी मा केलं. गॅिलिलओ हेच
३५० वषापूव णाला होता.

इितहासानं गॅिलिलओचा स ान केला.
पण सवात जा स ान ाला नासा या अमे रके ा
अंतराळ सं थेकडून िमळाला. १९८९ म े नासानं गु
या हाचा अ ास कर ासाठी एक अंतराळयान
पाठवलं. या यानाचं नाव काय होतं ? गॅिलिलओ
आॉिबटर..!

१७००
म े सूयमाले ा
क थानी सूय आहे हे
हळूहळू लोकांना मा
झालं. १८३५ म े
गॅिलिलओ आिण
कोपिनकस यां ावरची
बंदी चचनं उठवली.

पोप जॉन पॉल II



गॅिलिलओचा जीवनपट

१५६४ गॅिलिलओ गॅिललीचा िपसाम े १५ फे ुवारी रोजी ज
१५८१ गॅिलिलओ िपसा िव ापीठात भरती झाला.
१५८६ गॅिलिलओनं हवेतआिण पा ात व ूंचं वजन मोजणारा तराजू शोधला.
१५८९ गॅिलिलओ िपसा िव ापीठात गिणत िशकवायला लागला.
१५९२ पाडुआ िव ापीठानं गॅिलिलओला िश काची नोकरी िदली.
१५९७ गॅिलिलओनं भौिमितकआिण ल री कंपास शोधला
१५९९ गॅिलिलओची म रना गांबाशी भेट झाली. ा ा दोन मुलीआिण एक मुलगा यांची नंतर तीआई झाली.
१६०४ गॅिलिलओनं गतीचे मह ाचे िनयम शोधले.
१६०४ गॅिलिलओगिणतीआिण त ूक बनला. १६०४ गॅिलिलओगिणतीआिण त ूक बनला. 
१६१० गॅिलिलओनं गु चे चार चं शोधले. द ारी मेसजर कािशत झालं. गॅिलिलओला ॅंड ूकनं गिणती

आिण त नेमलं.
१६१६ गॅिलिलओनंकोपिनकसचा िस दांत मांडू नये अशी इन िझशननं तंबी िदली.
१६३० ोरे म े ेग पसरला.
१६३२ डॉयलॉग क िनग द टू चीफ व िस ी कािशत झालं.
१६३३ इन िझशननं गॅिलिलओला घरात कैद सुनावली.
१६३४ मा रया सेले ी, गॅिलिलओची थोरली मुलगी मरण पावली.
१६३८ गॅिलिलओनं ी गमावली.
१६४२ गॅिलिलओआप ाआसटी या इटलीमध ा घरात ८ जानेवारीला मरण पावला.



जगाची टाईमलाईन
१४५४ जमनी ा जोहानेस गुटेनबग यानं छपाईयं ाचा शोध लावला.

१४९२ ि ोफर कोलंबर यानं अमे रकेा शोधली.

१४९८ वा ो द गामा हा पोतुगीज दयावद भारतातआला.

१५२२फिडनांड मॅगेलानं जगाभोवतीची पिहली दि णा पूण केली.

१५४३ िनकोलसकोपिनकस यानं सूय हा िव ा ा क थानी अस ाचा िस दांत मांडला.

१५६४ मायकेलएंजेलो हा िच कार १८ फे ुवारीला इटलीत ा रोमम े मरण पावला.

१५६४ िव म शे िपअर या नाटककारआिणकवीचा २३ एि लला इं ंडम े ज झाला.

१५७७ केप हॉनला ा स डेकनं वळसा घातला.

१६०७ उ र अमे रकेत जे टाऊनचा शोध.

१६०८ हा िलपशनं हॉलंडम े ाय ासचा शोध लावला.

१६४८ भारतात ताजमहाल बांधून पूण झाला.

१६८७ सरआयझॅक ूटन यांनी इं ंडम े गु ाकषणाचा शोध लावला.

१८३५ कॅथॉिलक चचनं गॅिलिलओ ा कामावरची बंदी उठवली

१९७१ अपोलो १५ या यानाचा अंतराळवीर डे ड ॉट यानं एक पीसआिण एक हातोडी चं ावर खाली टाकून

गॅिलिलओ बरोबर होता हे िस द केलं.

१९८९ नासानं गु हाचा अ ास करायला गॅिलिलओ अंतराळयान सोडलं.

१९९२ पोप जॉन पॉल दुसरे यांनी चचनं गॅिलिलओबाबत चूक के ाब ल खेद केला.


